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 إ ن إذلد هلل ثؼاىل حنمدٍ ووس خؼني ابهلل ثؼاىل ووس خغفٍر وهؼوذ ابهلل ثؼاىل من رشور أ هفس يا

 فال ُادي هل،ومن سُئات أ غٌلًيا  من هيدٍ هللا ثؼاىل فال مضي هل ومن ًضَي 

هل إ ال هللا وحدٍ ال رشًم هل وأ صِد أ ن محمدإ غحدٍ ورسوهل   وأ صِد أ ن ال إ 

 أ ما تؼدمث    

 :غيد  وكفٌا 

حٌلػا   كال رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل : حلدًر إجن غحاس كال "وحيرم ظَد حرم مىة إ 

إًحسل حرمَ هللا ًوم ذَق إًسموإت وإل رض فِو حرإم حبرمة هللا إ ىل ًوم إًلِامة ًوم فذح مىة إ ن ُذإ  

 ،مذفق ػَََوفَِ وال ًيفر ظَدُا  "إحلدًر  ...

 وحيرم ظَد حرم إملدًية حلدًر ػًل:" وال حزإء فامي حرم من ظَدُا"،  

 وغيَ فَِ إجلزإء إًسَة وثوس َع خسلٍ رضاب.

 ، وأ حِاان جيمتع إًسخدان )إال حرإم وإحلرم( إًثاين : إحلرمإال حرإم،  : : إل ول إًعَد حمرم ثس حخني

  ،، فَو فرضيا أ ن إال وسان يف إحلرم ًوُس حمرما ان ًيفرد أ حد إًس حخني غن إلآدراوأ حِ

 ، وحرم مىة هل حدود مؼروفة ومضِورة.فِحرم ػَََ إًعَد سوإء يف حرم مىة أ و يف حرم إملدًية

 تة كضوإ ػىل حٌلم إحلرم ثضاةوحمكَ حمك ظَد إال حرإم ملا ثلدم أ ن إًعحا

 كاهل يف إًرشحيلي غن غريمه ذالفِم وٌَعوم فَِ مدذي غيد إل نرٍثن ومل ً   

 أ ن يف مدذي إًعوم ًوُس إجلزإء فلط ًؼين غيد إدلِور 

 .ًوىن ما س حق ُو إًرإحج من أ كوإل أ ُي إًؼمل ،وجيوز إًعوم غيد تؼغ إًؼٌَلء 

 من مادة إًفلَ  سـادسةإحملارضة إً 
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هَ ًحاح كذهل يف إحلرم تغري ذالفوكال أ ًضا لك ما ً ضمَّن يف إال حرإم   ال إًلمي فا   ًضمن يف إحلرم إ 

ياك ذالف تني أ ُي إًؼمل يف أ ن إحملرم ًو كذي إًلمي ػَََ يشء أ و الإًلمي   من إملؤذايت ُو

 .وكد ذهرانٍ يف إملرة إًساتلة 

 وحيرم كعع جشٍر وحضُضَ إشلي مل ٍزرػَ إلآديم إ حٌلػا

 : جشر إحلرم هوػان 

 َس َب   إلآديم فِذإ حيرم كعؼَ وػَََ إجلزإء إشلي ذهٍر إًؼٌَلء فامي هوع جري مل ٍزرػ  

  منا ٍىون فَِ ضٌلن مثهل. حيرم كعؼَ أ ًضا فِذإما زرػَ إلآديم  ًوىن ًُس فَِ حزإء إ 

ا وال حيش حضُضِا"   أ ي ال ًلعع ًلوهل ظىل هللا ػَََ وسمل :"وال ًؼضد جشُر

هَ ٌَلدور وإًحَوت ،ويف روإًة ال خيخًل صووِا هَ التد هلم مٌَ فا   فلال إًؼحاس إ ال إال ذدر فا 

ال إال ذدر    مذفق ػَََفلال إ 

ذ    إًيت حزرع يف إحلرم ٌض حَ إحلضُش ًوضع يف إًحَوت ويف إًلدور هوع من إًيحااتت  در:إال 

 ملا حيخاخَ إًياس. ٌس خؼمهل إًياس ٌَحاخة وإًرضورة فِحاح

هخفاع مب آديم وتا زإل أ و إىىر وًحاح إ  هخفاعتغري فؼي أ آدىم مل ًحح إال   فؼي أ

  وإحملي وإحملرم يف ذكل سوإء ًؼموم إًيط وإال حٌلع

 ؛ فذضمن إًضجرة إًعغرية غرفا ثضاة وما فوكِا تحلرة 

 ملا روي غن إجن غحاس أ هَ كال يف إزلوحة تلرة ويف إجلزةل صاة

 .وإجلزةل إًعغرية ةوإزلوحة إًىدري  

 إًعغرية، ةل : إًضجرة إزلوحة : إًضجرة إًىدرية ، إجلز
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 وًضمن إحلضُش وإًورق تلميخَ هط ػَََ ل هَ مذلوم 

  ؟غن س حؼة فلِي هل وإًحلرة  وجتزىء غن إًحدهة تلرة وؼىسَ ًلول خاجر نيا هيحر إًحدهة

ي ال من إًحدن فلال ُو  روإٍ مسمل ؟ يه إ 

 

 :ملا ثلدم تلرة  وجيزىء غن س حع ص َاة تدهة أ و

 ،ًب ذذ تلرة غهنمفِجوز هل أ ن خشط ػَََ س حع ص َاة  

 ووؼىسَ ًلول إجن غحاس أ ىت إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل رخي فلال إ ن ػًل تدهة 

 فِذحبِن ص َاة فب مٍر إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل أ ن ًخذاع س حع ،وأ ان مورس وال أ خدُا فب صرتهيا  

 روإٍ أ محد وإجن ماخَ 

  ) س ية(مؼز يني أ و ز   صِور( 6) غيدٍ ضب ن  عذ  وإملرإد ابزلم إًوإحة ما جيزىء يف إل حضَة خ  

 أ و تلرة حع تدهةأ و س   

 

حع، يف تلرة وتني س    ةُياك فرق تني ٌضرتك مع س حؼ - حع تلرة ٍىون هل هعُة إًس    حع تلرة، س  

ىون هل أ كي من إًس حع  ك ن ٌضرتك س حؼة أ صخاص يف إل حضَة  وممىن ٌضرتك مع س حؼة ٍو

  ووإحد مهنم ًب ذذ إًرتع فِيا ًن ٍىون ًلآدر إًس حع

 ، فَو اكهوإ س حؼة ٍىون هعُة أ كي وإحد فهيم إًس حع

  شلكل إًفلِاء ال ًلًوون ٌضرتك مع س حؼة تي ًلوًون س حع تدهة.

 ًوو إصرتك مع س حؼة ابًدساوي فِجزئ أ ما ًو زإد أ حدمه غن إلآدر مفهنم من ال ًعَح هل.

  دم ًلوهل ثؼاىل يف إملمتخع } مفا إس خُر من إًِدي { كال إجن غحاس صاة أ و رشك يف

 وكال ثؼاىل } ففدًة من ظَام أ و ظدكة أ و وسم {

 فرٍ إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل يف حدًر وؼة جن جعرة تذحب صاة وكُس ػَهيا إًحايق 
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 .فا ن ذحب أ حدٌُل فب فضي ل هنٌل أ نرث ذلا وأ هفع ٌَفلرإء

ذإ ذحبِا ل هَ إدذار إل ػىل ل دإء فرضَ   وجتة لكِا أ ي إًحدهة أ و إًحلرة إ 

ذإ إدذاٍر فاكن لكَ  .وإحدا اكل ػىل من دعال إًىفارة إ 

ذٍ كاػدة :   ، أ حدٌُل أ ػىل وإلآدر أ دىن فادذار إل ػىل وحة إل ػىل ًو ذريير تني أ مٍرن  ُو

 خشط ػَََ دم إملفرتض ػَََ صاة فلال أ ان سب ذحب تلرة أآذذ س حؼِا أ غعََ ٌسلم  :مثال 

 وإًس خة أ س حاع ًيفيس،

 .إًحلرة غن إًوإحة أ ظححت لكِا غن إًوإحةل هَ ظاملا ذحب  ال ًعح فِي ًعح؟ 

 ،هؼم تيط إحلدًر سؤإل : ُي جيوز أ ن ٌضرتك أ حد مؼَ يف إًس حع ؟

 ُي ًعح؟ ،غين  سب ذحب تلرة س حؼِا ٌَوإحة وإًحايق ظدكة: ومن هوى وكال

 فرق يف إًيَة تني أ ن ًيوهيا وإحدة وتني أ ن ٌرشك فهيا ك ُيا

ذإ هوى ُيا ٍىون إًس حع فلط ُو إًوإحة فاًيَة أ حدزت فركا ُي هوى لكِا أ م س حؼِا فلط    ؟فا 

  

 ابب أ راكن إحلج ووإحداثَ

 ال خيَو إمذحان من وإحدات وأ راكن وسنن إحلج

 ) ال ًعح إحلج تدوهنا(  أ راكن إحلج أ رتؼة 

و جمرد إًيَة مفن حرنَ مل ًيؼلد جحَ : إل ول منا إل غٌلل ابًيَات ؛ إال حرإم ُو  حلدًر إ 

 .فَخس مالثس إال حرإم من ثوإتع إال حرإم

 إًوكوف تؼرفة حلدًر إحلج غرفة روإٍ أ تو دإود  :إًثاين 

ال ًفوت إحلج حىت ًعَع إًفجر  :"من ظَوع جفر ًوم غرفة إ ىل ظَوع جفر ًوم إًيحر ًلول خاجر ووكذَ

 روإٍ إل ثرمكال هؼم  ؟ كال أ تو إًزتري فلَت هل أ كال رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل ذكل "،من ًَةل مجع

 ًَةل مجع : أ ي إملزدًفة
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و أ ُي  ًوو مارإ أ و انمئا أ و حائضا  ) ابًؽ ػاكي( مفن حعي يف ُذإ إًوكت تؼرفة حلظة وإحدة ُو

 مفجرد إًوكف فلط جيزئ. أ و خاُال أ هنا غرفة حص ححجَ 

ًؼموم حدًر غروة جن مرضس جن أ وس جن حارزة جن الم إًعايئ كال أ ثُت رسول هللا ظىل هللا  -

ايرسول هللا إ ين حئت من حدًل ظىيء أ لكت  :"ػَََ وسمل ابملزدًفة حني درج إ ىل إًعالة فلَت

ال وكفت ػَََ فِي يل من جح رإحَيت وأ ثؼحت فلال رسول هللا ظىل  "هفيس وهللا ما حرهت من حدي إ 

هللا ػَََ وسمل من صِد ظالثيا ُذٍ ووكف مؼيا حىت هدفع وكد وكف كدي ذكل تؼرفة ًَال أ و هنارإ 

 روإٍ إرلسة وحصحَ إًرتمذي "فلد مت جحَ وكىض ثفثَ 

و ما إحمتع أ و إس خعال وإرثفع   ، حدي : أ ي حدي ظغري، من حدي إًرمال ُو

ةل من إًرمال ػاًَة  .حدال إًرمال أ ي سَسة ظًو

ذإ دًَي ػىل أ هَ ما اكن ًؼرف أ ٍن غرفة فوكف يف لك ماكن ػال   -  ًؼهل ٍىون غرفة ُو

و خاُي فِعح جحَ  و ال ًدري، مفن وكف غرفة ُو  .فعادف غرفة ُو

و جح   : ة يف أ ن هنار غرفة لكَ وكت ٌَوكوفكال إجملد ُو

  " تدإًة وكت غرفة " : مسب ةل هممة خدإ يف

 وإس خدًوإ ابحلدًر أ ن ُذإ إًرخي : ًحدأ  من إًفجر إحلياتةل ،وكت غرفة ًحدأ  من إًظِر : إدلِور 

، ولكمة هنارإ ثؼين من إًفجر، وكد وكف كدي ذكل تؼرفة ًَال أ و هنارإ كال ٌَييب ظىل هللا ػَََ وسمل 

 ذكل ػىل أ ن ظحَحة غرفة موكف ملن وكف يف غرفة.فدل 

وحدث هل حادث  -إًؼارشة ظحاحا –رخي وكف يف هنار غرفة ظحاحا ما إملس خفاد من ُذإ إخلالف؟ 

 ،فاضعر أ ن ًذُة ٌَمسدضفى ومىر فهيا إ ىل ًوم إًيحر وأ فاق وأ رإد أ ن ٍمكي إحلج

 ما موكفَ رشػا؟ 

 .ًعح جحَ، أ ما ػىل مذُة إدلِور حفجَ ابظي ػىل مذُة إحلياتةل
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  روإٍ إرلسةوكال ظىل هللا ػَََ وسمل :"إحلج غرفة من خاء ًَةل مجع كدي ظَوع إًفجر فلد أ درك"  

 ال إ ن اكن سىرإان أ و جميوان أ و مغمى ػَََ ل هَ ًُس من أ ُي إًؼحادإت خبالف إًيامئ 

 م إًثامن أ و إًؼارش دعب  إحزأ مه هط ػَهيٌلًوو وكف إًياس لكِم أ و لكِم إ ال كََال يف إًَو 

 ل ن الاحامتع ال ٍىون ػىل ابظي فَو أ دعب  إدلَع يف إًرؤًة ووكفت ًوم إًؼارش ًعح وجيزئ

 حدًر. " ال جتمتع أ ميت ػىل ضالةل" 

ي ُو ًوم غرفة ابظيا ل هَ ال ًؤمن  وكوع مثي ذكل يف إًلضاء فُضق ُو

و إًوكوف تؼرفة، ًوم غرفة هل حىٌلن: حمك ظاُر و ًوم غرفةوحمك ابظن  ُو  ُو

 .إشلي ٍىفر ظَامَ س يدني 

 .فَِ ذالف يف مذُة أ محد كاهل إًض َخ ثلي إزلٍن ورحج أ هَ ًوم غرفة ابظيا وظاُرإ

ن فؼي ذكل هفر كََي مهنم فاهتم إحلج ًخفًرعِم وكد روي أ ن معر كال ًِحار جن إل سود    وإ 

 .روإٍ إل ثرم، فمل ًؼذر تذكل حسخت أ ن إًَوم غرفة :ا جح من إًضام وكدم ًوم إًيحر ما حخسم كالمل

َعوفوإ ابًحُت  ( أ و إًعدر ) أ و إًزايرة أ و إًرهن ظوإف إال فاضة إًثاًر  إًؼخَق {ًلوهل ثؼاىل } ًو

فذهرت ذكل ًرسول هللا ظىل هللا  :حاضت ظفِة تًت حيي تؼد ما أ فاضت كاًتوغن ػائضة كاًت:"

هنا كد أ فاضت وظافت ابًحُت مث حاضت تؼد  :كَت ؟أ حاثسدٌا يه :ػَََ وسمل فلال ايرسول هللا إ 

ذإ  :كال ،إال فاضة   مذفق ػَََ"فَخيفر إ 

 ثيفر : أ ي تؼد مىن 

 ال تد مٌَ وأ هَ حاثس ملن مل ًب ت تَفدل ػىل أ ن ُذإ إًعوإف 

 وال جس خعَع أ ن ثؼود إ ىل إًحُتً ؼذر يف ظوإف إال فاضة من حاضت وخاء وكت إًرحِي 

 .ففي ُذٍ إحلاةل ث ؼذر وثعوف حائضا 
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ال فدؼد ووكذَ  هعف إٌََي أ ي تؼد مزدًفة إًوكوف:  من هعف ًَةل إًيحر ملن وكف وإ 

 وال حد لآدٍر وفؼهل ًوم إًيحر أ فضي، ًوحوب إملحُت مبزدًفة إ ىل تؼد هعف إٌََي

 مذفق ػًَََلول إجن معر أ فاض رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل ًوم إًيحر  -

 : أ ي جيوز ٌَحاج ثب ذرٍي نٌل صاء  ال حد لآدٍر

إًسؼي تني إًعفا وإملروة ًلول ػائضة ظاف رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل وظاف إملسَمون  : عـإًرإت

 روإٍ مسملوإملروة فاكهت س ية فَؼمري ما أ مت هللا جح من مل ًعف تني إًعفا وإملروة ثؼين تني إًعفا 

 .روإٍ أ محد وإجن ماخَوحلدًر إ سؼوإ فا ن هللا نخة ػََمك إًسؼي 

ذن أ راكن إحلج ) الاحرإم ، إًعوإف ، إًسؼي ( ويه أ راكن إًؼمرة أ ًضا   إ 

ًزد   " إحلج غرفة"ىل هللا ػَََ وسمل:غن إًؼمرة ) إًوكوف تؼرفة( شلإ كال إًييب ظإحلج  ٍو

 

 وإحدات إحلج

 ووإحداثَ س حؼة وكِي س خة ل ن ظوإف إًودإع وإحة ػىل لك من أ رإد إخلروج من مىة 

 ملا ثلدمإال حرإم من إملَلات  -1

 وإحة،  ن إملَلاتوإال حرإم مإال حرإم رهن ، 

  ،خفجَ حصَح وػَََ دم ًفوإت إًوإحة ومن فاثَ إال حرإم من إملَلات

 ،إ حرإمَ حصَح ًوُس ػَََ دم :حرم كدي إملَلات أ  ومن 

ٍهيا دون أ ن حيرم.   فاملَلات ُو أ كىص مسافة ًعي إ 

 ،وإحة إ ىل إًغروب إًوكوف تؼرفة رهن وإًوكوف: وإًوكوف إ ىل إًغروب ملن وكف -2

 ،حفجَ حصَح وػَََ دم مفن وكف يف إًعحاح وإهرصف 

 ابٍهنار.ػَََ دم ل ن إًوإحة  :ومن وكف ابٌََي  

 "ذذوإ غين مٌاسىمك"ل ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل وكف إ ىل إًغروب وكد كال 
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 وإملحُت ًَةل إًيحر مبزدًفة إ ىل تؼد هعف إٌََي -3

 ب ذذوإ غين مٌاسىمك" ًخ:"ل هَ ظىل هللا ػَََ وسمل ابت هبا وكال 

 مذفق ػَََ  "من مزدًفة إ ىل مىنم إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل يف ضؼفة أ ُهل نيت فمين كدَّ وغن إجن غحاس 

 أ رسي رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل تب م سَمة ًَةل إًيحر فرمت إدلرة:"وغن ػائضة كاًت 

 روإٍ أ تو دإود "كدي إًفجر مث أ فاضت 

 .ًضؼفة إًياس ومن اكن هلم أ ػذإر إ ذن جيوز ريم مجرة إًؼلدة كدي إًفجر 

 وإملحُت مبىن يف ًَايل إًدرشًق -4

 أ ما إملحُت مبىن ًَةل غرفة فِو مس خحة 

 ًلول ػائضة مث رحع إ ىل مىن مفىر هبا ًَايل إًدرشًق إحلدًر روإٍ أ محد وأ تو دإود 

 س خب ذن إًؼحاس رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل أ ن ًحُت مبىةإوملفِوم حدًر إجن غحاس كال 

 وإس خب ذن ل هَ وإحة، ًَايل مىن من أ خي سلاًخَ فب ذن هل مذفق ػَََ 

 وغن ػامص جن ػدي أ ن رسول هللا ظىل هللا ػَََ وسمل ردط ًرػاء إال تي يف إًحُذوثة غن مىن

 روإٍ إرلسة وحصحَ إًرتمذيٍرمون ًوم إًيحر مث ٍرمون من إًغد ومن تؼد إًغد ًَومني مث ٍرمون ًوم إًيفر  

 أ ذذ مٌَ إًؼٌَلء حوإز ريم إًَومني يف ًوم وإحد ملن مل ثؼجي.

ل ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل تدأ  وريم إدلار مرثحا فرييم ًوم إًيحر مجرة إًؼلدة ثس حع حعَات  -5

هبا ول هنا حتَة مىن ٍوريم إدلرإت إًثالث يف أ ايم إًدرشًق لك ًوم تؼد إًزوإل لك مجرة ثس حع حعَات 

رة إًؼلدة حلدًر ػائضة ًحدأ  ابدلرة إل وىل ويه أ تؼدُا من مىة وثًل مسجد إخلَف مث إًوسعى مث مج

ذإ زإًت إًضمس  أ ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل رحع إ ىل مىن مفىر هبا ًَايل أ ايم إًدرشًق ٍريم إدلرة إ 

ريم  خرضع ٍو لك مجرة ثس حع حعَات ٍىرب مع لك حعاة ًلف غيد إل وىل وإًثاهَة فِعَي إًلِام ًو

  روإٍ أ تو دإودإًثاًثة وال ًلف غيدُا 
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 ل هَ ثؼاىل وظفِم تذكل وإمنت تَ ػَهيم فلال } حمَلني رؤوسمك وملرصٍن { عري وإحلَق أ و إًخل -6

 ول ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل أ مر تَ فلال فََلرص مث ًَحَي ودػا ٌَمحَلني زالاث وٌَملرصٍن مرة 

  مذفق ػَََ

 مبىن وحنر أ ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل أ ىت مىن فب ىت إدلرة فرماُا مث أ ىت مزنهل ويف حدًر أ وس  -

 روإٍ أ محد ومسمل "وأ صار إ ىل خاهحَ إل مين مث إل ٌر وحؼي ًؼعََ إًياس "ذذ :"مث كال ٌَحالق

ال أ هَ ٍروي غن إحلسن إًحرصي إ جياب إحلَق  :وكال إجن إمليذر -  أ مجؼوإ ػىل إ حزإء إًخلعري إ 

 إ كاهل يف إًرشح يف إحلجة إل وىل روي ذكل غن إجن معر وتَ كال ماكل إًضافؼي وال هؼمل فَِ ذالف

ال ابًخلعري، ويف إحلج ًخحَي إًخحَي إحلَق وإًخلعري من وإحدات إحلج وإًؼمرة  وال ًخحَي يف إًؼمرة إ 

 ، إًلدر إجملزئ يف إحلَق خيخَف أ ُي إًؼمل فَِ ابًريم وإًخحَي إًثاين ابًعوإف وإًسؼي إل ول

 وإًخلعري ال ًعَق إ ال ػىل مجَع إًرأ س وإًرإحج أ ن إحلَق ال ًعَق إ ال ػىل مجَع إًرأ س 

ا وثب ذذ من  أآدٍر كدر أ  فِب ذذ من مجَع رأ سَ كدر أ منةل  .منةل، وإملرأ ة جتمع صؼُر

 دًر إجن غحاس أ مر إًياس أ ن ٍىون أآدر غِدمه ابًحُتحل ظوإف إًودإع -7

ال أ هَ دفف   .مذفق ػَََغن إملرأ ة إحلائغ  إ 

  ومن حرنَ ػَََ دم وإدلِور ػىل أ هَ وإحةوفَِ ذالف تني أ ُي إًؼمل ُي ُو من إًوإحدات أ م ال 

  

 : وأ راكن إًؼمرة زالزة

منا إل غٌلل ابًيَات  إال حرإم  و هَة إزلدول فهيا حلدًر إ   ُو

ن إًعفا وإملروة من صؼائر هللا { إًسؼي و وإًعوإف  ًلوهل ثؼاىل } ًوَعوفوإ ابًحُت إًؼخَق { } إ 

 :وغن إجن معر أ ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل كال "سؼوإ فا ن هللا نخة ػََمك إًسؼيإ وحلدًر :"

َحَي "   مذفق ػَََ"من مل ٍىن مؼَ ُدي فََعف ابًحُت وتني إًعفا وإملروة ًوَلرص ًو

 ًلذيض إًوحوبوأ مٍر 
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 إال حرإم هبا من إحلي  (1) : ووإحداهتا صُئان

 ضرتط يف إًؼمرة أ ن حيرم هبا من إحلي ٌ و 

 ل مٍر ظىل هللا ػَََ وسمل ػائضة أ ن ثؼمتر من إًخيؼمي وكال يف إًرشح 

 ومن أ رإد إًؼمرة من أ ُي إحلرم درج إ ىل إحلي فب حرم مٌَ واكن مِلاات هل ال هؼمل فَِ ذالفا

َحَي: وإًخلعريوإحلَق  (2)  ًلوهل ًوَلرص ًو

 سنن إحلــج

 ( اكملحُت مبىن ًَةل غرفة1) وإملس يون

 روإٍ مسمل غن خاجرل هَ ظىل هللا ػَََ وسمل ابت هبا ًَةل غرفة  

 غري إملمتخع ) إملفرد وإًلارن( فِو س َدذي ًون ًؤدي إًؼمرة ملن أ ىت حمرما :  ( ظوإف إًلدوم2)

 . فِذإ مس خحةفِعوف ظوإف إًلدوم وميىر يف مىة  

 وإًرمي يف إًثالزة أ صوإط إل ول مٌَ والاضعحاع فَِ( 3)

ذإ من سنن إًعوإف   مًوُس من سنن إال حرإالاضعحاع أ ن خيرج نخفَ إٍميىن ُو

 وغن إجن غحاس أ ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل وأ حصاتَ إغمتروإ من إجلؼرإهة فرمَوإ ابًحُت  -

آابظِم مث كذفوُا ػىل   روإٍ أ تو دإودغوإثلِم إًُرى وحؼَوإ أ ردٍهتم حتت أ

 .ويف حدًر خاجر حىت أ ثٌُا إًحُت مؼَ إس خمل إًرهن فرمي زالاث ومىش أ رتؼا -

سمى إخلحي إًرمي:  و أ ن مييش رسًؼا دون وزةٌو و ٌسن يف أ ول زالث أ صوإط ُو  ، ُو

زإر وردإء أ تَضني هظَفني( 5) وجترد إًرخي من إخملَط غيد إال حرإم (4)  ًوخس إ 

زإر وردإء وهؼَني  حلدًر إجن معر  روإٍ أ محدمرفوػا ًوَحرم أ حدمك يف إ 

، فؼيد إال حرإم مفرتض أ ن ًخس إخملَط من حمظورإت إال حرإمغيد إال حرإم وجترد إًرخي من إخملَط 

زإةل إخملَطًؼين كدي إال حرإم فِو ًخجرد أ وال من إخملَط مث حيرم  .، فَو أ حرم وحة ػَََ يف إحلال إ 
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س خالم إحلجر( وإًخَحَة من حني إال حرإم إ ىل أ ول إًريم يف إحلج 6)  وأ ما يف إًؼمرة فا ىل إ 

ذإ إس خوت تَ رإحَخَ كامئة غيد مسجد -  حلدًر إجن معر أ ن إًييب ظىل هللا ػَََ وسمل اكن إ 

 مذفق ػَََذي إحلََفة أ ُي فلال ًحَم إٌَِم ًحَم إحلدًر  

 ىل هللا ػَََ وسمل من مجع إ ىل مىن وغن إًفضي جن غحاس كال نيت ردًف إًييب ظ -

 روإٍ إدلاػةفمل ٍزل ًَيب حىت رىم مجرة إًؼلدة 

  روإٍ أ تو دإودوغن إجن غحاس مرفوػا كال ًَيب إملؼمتر حىت ٌس خمل إحلجر  -

 

ال تَ -1  مفن حرك رنيا مل ًمت جحَ إ 

 من حرك وإحدا فؼَََ دم وجحَ حصَح ًلول إجن غحاس من حرك وساك فؼَََ دم و  -2

و ملُس ػ  ىل دم إًفوإت نٌل يف إًرشح ُو

 ًؼدم إًيط يف ذكل  ػَََ ومن حرك مس يوان فال يشء -3

 

 هخوكف غيد فعي رشوط حصة إًعوإف ، وىهنيي إحلج إملرة إًلادمة إ ن صاء هللا 
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